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Sammanfattning  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka hur stretching i olika former akut påverkar hopphöjd. 

- Vilken akut påverkan har statisk stretching på hopphöjd? 

- Vilken akut påverkan har dynamisk stretching på hopphöjd? 

- Vilka skillnader i hopprestation finns när det gäller den akuta effekten efter statisk och 

dynamisk stretching? 

Metod 

Studien var kvantitativ med en experimentell forskningsdesign och bestod av tre testtillfällen. 

Bekvämlighetsurval tillämpades och begränsades till 12 friska fysiskt aktiva kvinnor i 

åldrarna 18-30 år. Varje testtillfälle innehöll en uppvärmning på ergometercykel, tre 

vertikalhopp, en stretchingintervention (statisk, dynamisk eller kontroll), en aktiv vila på 

ergometercykel och ytterligare tre vertikalhopp. Vertikalhoppen (squat jump) utfördes på en 

kontaktmatta som beräknade den totala hopphöjden. De muskelgrupper som stretchades var 

gluteus maximus, hamstrings, quadriceps femoris och triceps sure. Tiden för den statiska 

stretchingen var 4 x 30 sekunder (s.) per muskelgrupp. Den dynamiska stretchingen utfördes 

med gungande rörelser i 1:1 s. cykler under 30 s. Under kontrolltillfället bedrevs ingen 

stretching alls. 

Resultat 

Testpersonernas medelvärde var 22,7  i ålder och 23,9 i BMI. Medelhöjden på hoppen efter 

den statiska stretchingen minskade signifikant med 5,4 % (p =0,009). Efter den dynamiska 

stretchingen sågs ingen skillnad i hopphöjd. Ingen skillnad sågs heller i jämförelsen mellan 

den statiska och den dynamiska stretchingen. 

Slutsats 

Resultaten visade att statisk stretching med en total tid på två minuter inte bör utföras innan 

en maximal hopprestation. Att stretcha dynamiskt hade ingen påverkan på hopprestationen. 

Nyckelord: 

Passiv stretching, squat jump, töjning, vertikalhopp, kontaktmatta
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Stretching definieras enligt Nationalencyklopedin som någonting som används för att 

åstadkomma ett ökat rörelseomfång och därmed förbättra prestationsförmågan. Stretching 

utförs genom töjning som förlänger muskelpartier. (Nationalencyklopedin, stretching) 

 

Stretching har funnits sedan urminnes tider och statyer uppemot 2000 år gamla som visar 

människor i töjningsställningar har hittats. De mönster som finns inom stretching idag har 

bland annat sitt ursprung från den indiska yogan. På senare år har det utvecklats flera olika 

metoder för stretching och 1971 anpassades bland annat en stretchingmetod för idrottsmän. 

(Sölveborn 1982, s.115) 

 

Det finns ett flertal syften till varför stretching bedrivs. De två främsta är att stretching ska 

verka i ett skadereducerande syfte för att bibehålla rörligheten i muskler och ligament och öka 

prestationen (Smith 1994; Worrell, Smith & Windegardner 1994). Även om stretching visats 

ha positiva effekter på dessa faktorer finns det flera studier som tyder på att det skulle kunna 

ha negativa effekter på spänst och maxstyrka, detta genom att framkalla styrke- och 

kraftförluster (Fowles, Sale & MacDougal 2000; Morrin & Redding 2013; Robbins & 

Scheuermann 2008; Carvalho, Carvalho, Gomes, Costa, Neto, Carvalho & Dantas 2012). 

 

1.2 Definitioner 

1.2.1 Statisk stretching 

Den typ av statisk stretching som använts i denna studie var passiv. Denna typ av stretching 

innebär att den aktuella muskeln passivt sträcks med hjälp av en yttre kraft, t.ex. andra 

kroppsdelar. Rörelsen sker relativt långsamt och under en konstant rörelsehastighet. (Baechle 

2008, s. 300-301) Definitionsmässigt stretchas muskeln om slutpositionen hålls i minst 10 

sekunder (s.) (Nationalencyklopedin, stretching). Eftersom den utförs långsamt aktiveras inga 

sträckreflexer (Beachle 2008, s. 300-301). Statisk stretching har inte heller någon 

temperaturhöjande effekt på muskulaturen (Nationalencyklopedin, stretching).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Scheuermann%20BW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18438240
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1.2.2 Dynamisk stretching 

Dynamisk stretching är en funktionell typ av stretching som fokuserar på övningar som syftar 

till att förbereda kroppen på kommande aktivitet.  Till skillnad från statisk stretching är syftet 

med dynamisk stretching att bidra till de temperaturhöjande effekterna av uppvärmning. I 

passiv dynamisk stretching, som används i denna studie, undviks att ”studsa” i ytterlägena 

och rörelserna utförs mer kontrollerat under gungande rörelser med hjälp av en yttre kraft. 

Under dynamisk stretching är även muskeln aktiv under hela rörelsen. (Baechle 2008, s. 300-

301) 

1.3 Bakgrund och forskningsläge 

I ett flertal studier har effekten av stretching undersökts. Huvudfrågan har varit vilken typ av 

stretching som är bäst lämpad för att öka prestationen när det gäller spänst och explosivitet. 

Detta har undersökts genom att bland annat mäta hopphöjd. (Carvalho et al.2012; Hough, 

Ross & Howatson 2009; Morrin & Redding 2013) 

 

I Brasilien testades 16 unga tennisspelare under fyra dagar. Syftet var att undersöka de akuta 

effekterna på hopphöjd vid vertikalhopp efter tre olika typer av stretchinginterventioner 

kombinerade med en uppvärmning. Varje dag bestod av en typ av intervention; passiv statisk 

stretching, aktiv stretching, dynamisk stretching och ett kontrolltillfälle helt utan stretching. 

Hamstrings, quadriceps femoris, och triceps surae var de muskelgrupper som stretchades. En 

stretching som varade i 3 x 15 s. för varje muskelgrupp genomfördes. Efter stretchingen 

genomfördes tre squat-hopp (vertikalhopp utan eftergift) och tre counter movement-hopp 

(vertikalhopp med eftergift) på en elektronisk matta för att mäta hopphöjden. Resultaten för 

squat-hoppen visade en signifikant lägre hopphöjd efter den passiva statiska stretchingen 

jämfört med hopphöjden vid kontrolltillfället. Det visades även en signifikant högre hopphöjd 

när effekten efter den dynamiska stretchingen jämfördes med den efter passiv statisk 

stretching. Efter den dynamiska stretchingen fanns ingen signifikant skillnad vid jämförelse 

med kontrolltillfället varken för counter movement-hoppet eller squat-hoppet. (Carvalho et al. 

2012) 

 

Den här studien tydde alltså på att passiv statisk stretching kunde ha en negativ påverkan på 

hopphöjden och därför inte borde utföras innan maximal hopprestation. Det fanns inga 

signifikanta tecken på att dynamisk stretching skulle ha varken positiv eller negativ påverkan 
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på hopphöjden jämfört med att inte stretcha alls. Däremot tycks den dynamiska stretchingen 

vara ett bättre alternativ till stretching innan hopprestation än den statiska då den inte 

orsakade några signifikanta sänkningar av hopphöjden.  

 

I en annan studie av Hough, Ross och Howartson (2009) stretchades plantarflexorer, 

höftextensorer, hamstrings, höftflexorer och quadriceps femoris statiskt respektive dynamiskt 

i 1 x 30 s. per muskelgrupp för att undersöka de akuta effekterna av stretching på hopphöjd. 

Resultatet visade en signifikant lägre hopphöjd efter statisk stretching jämfört med ingen 

stretching alls. Hopphöjden minskade med 4,2 % efter den statiska stretchingen jämfört med 

kontrolltillfället utan stretching. Resultaten visade också att dynamisk stretching gav en 

signifikant höjning av hopphöjden med 4,9 % jämfört med ingen stretching. Jämfördes 

resultaten av hopphöjden efter den statiska stretchingen med resultaten efter den dynamiska 

stretchingen visades en signifikant minskning av hopphöjden med 9,44 % efter den statiska 

stretchingen. Den här studien visade alltså likt Carvalhos et al. (2012) studie att hopphöjden 

sänktes signifikant efter statisk stretching. Resultatet menade alltså även likt Carvalhos et al. 

(2012) att dynamisk stretching var bättre än statisk stretching innan maximal hopprestation. 

Dessutom tydde resultaten på att dynamisk stretching var att föredra för att öka prestationen 

jämfört med att inte stretcha alls. Detta eftersom resultaten i denna studie visade på en 

signifikant högre hopphöjd vid den dynamiska stretchingen jämfört med kontrolltillfället. 

(Hough, Ross & Howartson 2009) 

 

I en studie av Morrin & Redding (2013) undersöktes bland annat den akuta effekten av fyra 

olika stretchinginterventioner på hopphöjd; dynamisk stretching, statisk stretching, en 

kombinerad stretching och ett kontrolltillfälle utan stretching.  Muskelgrupperna som 

stretchades var qudriceps femoris, hamstrings, gastrocnemius och gluteus maximus. 

Resultaten visade inga signifikanta skillnader mellan varken det dynamiska eller det statiska 

tillfället jämfört med kontrolltillfället. Däremot visade resultaten en signifikant högre 

hopphöjd vid det dynamiska tillfället jämfört med det statiska. I denna studie användes en 

stretchingtid på 2 x 30 s. per muskelgrupp. I enlighet med Carvalho et al. (2012) och Hough, 

Ross och Howartson (2009) pekade studien på att dynamisk stretching var att föredra innan 

maximal hopprestation jämfört med statisk stretching. Dock fanns här inte den signifikanta 

akuta sänkningen av hopphöjd efter den statiska stretchingen som Carvalho et al. (2012) och 

Hough, Ross och Howartson (2009) visade i respektive studie. (Morrin & Redding 2013) 
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Två av dessa tre studier visade att statisk stretching hade en negativ inverkan på hopphöjd. 

Däremot är det fortfarande oklart vad som gäller för dynamisk stretching. Ingenting tyder på 

att det skulle försämra hopphöjden. Som tidigare nämnts finns det studier som pekar på att 

dynamisk stretching skulle vara positivt för hopphöjden jämfört med att inte stretcha alls. De 

tidigare studierna tyder alla gemensamt att på att hopphöjden efter dynamisk stretching är 

signifikant bättre än efter statisk stretching.  

 

För att fördjupa sig inom den dynamiska stretchingen gjordes på University of Nevada i Las 

Vegas en studie som undersökte effekten av en kombination av både dynamisk och statisk 

stretching. Där undersöktes om det gick att undvika de negativa effekterna som enbart statisk 

stretching verkade åstadkomma. Resultaten visade ingen signifikant skillnad i hopphöjd efter 

en uppvärmning med endast dynamisk stretching jämfört med en uppvärmning innehållande 

en kombination av dynamisk och statisk stretching. Dessa resultat tydde på att dynamisk 

stretching hade någon slags positiv effekt eftersom den i den här studien nollställde de 

negativa resultat som förväntades av den statiska stretchingen. Gastrocnemius var den 

muskeln som stretchades. Totala stretchingtiden för den dynamiska stretchingen var 90 s. 

Tiden för den kombinerade stretchingen var 180 s. (2 x 90 s.). (Wallmann, Mercer & Landers 

2008) 

 

Bland de studier som gjorts varierade den totala stretchingtiden per muskelgrupp från 30 s. 

upp till 90 s. Därför har det i Toledo i USA gjorts en studie för att undersöka skillnaden i 

effekt på hopphöjd efter olika mängd statisk stretching. Studien innehöll fyra testtillfällen. 

Vid ett tillfälle utfördes 2 x 15 s. stretching per muskelgrupp, vid ett annat 4 x 15 s., vid ett 

tredje 6 x 15 s. och vid ett fjärde kontrolltillfälle utfördes ingen stretching alls. Det enda 

signifikanta resultat var från det testet med total stretchingtid på 90 s. (6 x 15 s.). Där sågs en 

signifikant sänkning av hopphöjd. Den här studien tydde på att statisk stretching som varade 

totalt 1 min och 30 s eller mer per muskelgrupp, uppdelat i 15 s. intervaller, hade en 

signifikant påverkan på hopphöjd. (Robbins & Scheuermann 2008, s. 781-786) 

 

Utifrån tidigare forskning tyder det mesta på att statisk stretching har en akut negativ effekt på 

hopphöjd. Vad det gäller effekterna av den dynamiska stretchingen jämfört med ingen 

stretching alls är det fortfarande oklart, då de studier som gjorts har fått olika resultat i detta 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Scheuermann%20BW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18438240
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avseende. Vissa studier pekar på en eventuell höjning av hopphöjden efter dynamisk 

stretching jämfört med ingen stretching, medan andra studier inte sett några skillnader alls. 

Vad som genomgående har visats är dock att hopphöjden efter dynamisk stretching jämfört 

med hopphöjden efter statisk stretching är signifikant högre. Hur länge man ska stretcha för 

att nå resultat är fortfarande oklart då den totala stretchingtiden varierat stort i tidigare studier, 

men en signifikant skillnad i hopphöjd har setts där det används en total stretchingtid på minst 

1 min. och 30 s (Robbins & Scheuermann 2008). 

 

Stretchings påverkan på hopphöjd är fortfarande relativt oklar och en stretchingtid på totalt 

två minuter har tidigare inte undersökts. Därför har denna studie genomförts i ett försök att få 

fram nya aspekter inom området.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur stretching i olika former akut påverkar hopphöjd. 

 

Frågeställningar: 

- Vilken akut påverkan har statisk stretching på hopphöjd? 

- Vilken akut påverkan har dynamisk stretching på hopphöjd? 

- Vilka skillnader i hopprestation finns när det gäller den akuta effekten efter statisk och 

dynamisk stretching? 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Scheuermann%20BW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18438240


6 

 

2. Metod 

2.1 Urval 

Bekvämlighetsurval tillämpades och begränsades till friska, fysiskt aktiva kvinnor i åldrarna 

18-30 år. För att lättast nå denna målgrupp skickades mail med information om studien ut till 

elever på Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm. De som hade intresse av att 

medverka ombads kontakta testledarna. Vissa elever tillfrågades personligen om de kunde 

deltaga i studien.  För att säkerställa att testdeltagarna stämde överens med urvalskriterierna 

fick personerna svara på en kort enkät med frågor om bl.a. ålder och fysisk aktivitet (Bilaga 

2). För att inkluderas i studien skulle tespersonen röra sig så att den blev svettig och andfådd 

flera gånger i veckan, vara fysisk aktiv minst 30 minuter minst 2-3 dagar i veckan, motionera 

minst 2-3 dagar i veckan, för tillfället vara fullt friska och skadefria. 

2.2 Tillvägagångssätt 

För studien användes en kvantitativ metod med en experimentell forskningsdesign. Ett 

pilottest utfördes innan testperioden påbörjades med en person med kunskap inom ämnet. 

 

Inför testperioden informerades alla testpersoner med hjälp av ett informationsblad om hur 

testet skulle gå till och hur hoppen skulle genomföras. För att förtydliga bifogades bilder på 

övningarna (Bilaga 3). 

 

Studien innehöll totalt tre testtillfällen där varje tillfälle inleddes med information om hur 

testet skulle gå till. Testpersonens längd och vikt uppmättes och därefter påbörjades testet 

med en uppvärmning. Uppvärmningen innebar fem minuters cykling på en ergometercykel 

(Monark Ergomedic 828 E) på ett motstånd av 100 watt och en takt på 50 rpm (rotations per 

minute). Testpersonen valde själv höjd på styre och sadel, vilket antecknades och tillämpades 

under alla testerna. Uppvärmningen följdes av tre vertikala testhopp där det högsta 

registrerades som ett ”förhopp”. Detta för att kunna säkerställa att förutsättningarna var de 

samma vid varje testtillfälle.  
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Vertikalhoppen genomfördes på en elektronisk kontaktmatta som registrerade den tid som 

personen var i luften. Därefter beräknades den totala hopphöjden automatiskt av mattan med 

hjälp av följande formel:  

𝐻𝑜𝑝𝑝ℎö𝑗𝑑 (𝑚) =  
(𝑔 × 𝑡𝑓

2)

8
 

𝑔 = 9,81 m/s2 

𝑡𝑓 = flygtiden i sekunder    

(Bellardini, Henriksson & Tonkologi 2009, s. 126-127) 

 

Hoppet som användes var ett så kallat ”Squat jump” (Bellardini, Henriksson & Tonkologi 

2009, s. 126-127). Testpersonen stod jämfota på raka ben med fötterna placerade axelbrett 

isär och tårna pekades rakt fram (bild 1). Knäna böjdes till en vinkel på 100° (bild 2) som 

mättes och säkerställdes med en goniometer. Testpersonen stannade i denna position i två 

sekunder innan ett explosivt hopp, rakt upp och så högt som möjligt, genomfördes på 

testledarens signal. Landningen skedde på så raka ben som möjligt. Händerna var under hela 

hoppet fixerade på höfterna. Mellan varje hopp fick testpersonen vila i 20 s. Om hoppet inte 

godkändes av testledarna enligt ovanstående kriterier gjordes just det hoppet om. Direkt efter 

hoppen utfördes en av tre interventioner; statisk stretching, dynamisk stretching eller 

kontrolltillfälle. 

 

  

bild 1                  bild 2 

 

Den statiska stretchingen utfördes i fyra set där positionerna hölls i 30 s. för varje 

muskelgrupp. De muskelgrupper som stretchades enskilt på varje sida stretchades växelvis. 

Det betydde att en stretchingperiod på 30 s. följdes av en lika lång period av vila för samma 

muskelgrupp. 
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De muskelgrupper som stretchades var gluteus maximus, hamstrings, quadriceps femoris och 

triceps surae. Gluteus maximus stretchades genom att testpersonen sittandes på golvet 

placerade ena benet över det andra med foten i golvet. Benet pressades mot motsatt axel (se 

bild 3). Hamstrings stretchades genom ett så kallat ”sit-and-reach”. Benen hölls fullt 

extenderade under hela stretchingen (se bild 4). Quadriceps femoris stretchades i en stående 

position. Knäleden flekterades och kroppen hölls i en så rak linje som möjligt. Testpersonen 

hade möjlighet att stödja sig mot en vägg (se bild 5). Triceps sure stretchades i en stående 

position. Testpersonen placerade sig en armlängds avstånd från en vägg. Det ena benet 

flekterades och det aktuella benet drogs bak. Vikten flyttades framåt samtidigt som kroppen 

bibehöll en rak linje. En sju cm (centimeter) tjock planka lades under framfoten på det bakre 

benet. Den främre foten hade kontakt med underlaget under hela stretchingen (se bild 6.) Alla 

stretchingövningar pressades så hårt att försökspersonen kände ett milt obehag. 

 

bild 3                     bild 4               bild 5                 bild 6 (planka saknas)

  

 

Den dynamiska stretchingen utfördes med samma övningar som den statiska. Istället för att 

positionerna hölls statiska i 30 s. gungade testpersonen fram och tillbaka mellan två lägen. 

Från ett läge där muskeln befann sig i ett avslappnat läge till ett annat då testpersonen gjorde 

ett försök till att förlänga muskeln mer än föregående repetition. Gungningen utfördes i 1:1 

sekunders cykler under 30 s. och innebar alltså 15 förlängningslägen. Detta motsvarade tiden 

för den statiska stretchingen. För att den dynamiska stretchingen  skulle utföras på samma sätt 

för alla testpersoner användes en metronom för att kontrollera tempot. Under kontrolltillfället 

utfördes ingen stretching alls. När interventionen var avklarad fick testpersonerna utföra en 

aktiv vila under fem minuter som bestod av ergometercykling på ett motstånd av 37,5 W i en 
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takt på 50 rpm. Tre nya vertikalhopp genomfördes sedan på samma sätt som vid första 

hopptillfället. Det högsta hoppet registrerades som ett ”efterhopp”. 

 

Mellan varje testtillfälle var det minst ett och max fyra dygn. I största möjliga mån utfördes 

alla tre testerna för en person under samma tid på dygnet. Innan varje tillfälle ombads 

testpersonerna att inte träna mindre än ett dygn innan. Testpersonerna lottades till vilken 

ordningsföljd av tester de skulle genomföra. En grupp utförde testerna i ordningen statisk-

dynamisk-kontroll, en annan grupp i ordningen dynamisk-kontroll-statisk och en tredje grupp 

i ordningen kontroll-statisk-dynamisk.  

2.3 Dataanalys  

Resultaten sammanställdes i Statistica 11 med hjälp av T-test ”dependent variable”. 

Signifikansnivån sattes till p < 0,05. 

2.4 Validitet och reliabilitet 

Frågorna som användes i enkäten var till viss del tagna från GIH:s Hälsoenkät. Versionen 

som användes var uppdaterades senast 13 januari 2012. Enkäten har bearbetats och utprövats 

fortlöpande i forsknings- och utbildningsarbete vid Gymnastik- och Idrottshögskolan i 

Stockholm. (Andersson & medarbetare 2007)  

 

I en studie gjord på Leónuniversitetet i Spanien testades validiteten och reliabiliteten på en 

liknande kontaktmatta som användes under testerna i denna studie. Två typer av 

fotocellsmattor jämfördes med en kontaktmatta. En stark korrelation (r=0,994) hittades mellan 

dessa då det skiljde 2,0 ± 0,8 cm i hopphöjd mellan de två olika teknologierna. Det 

motsvarade en skillnad på ca 6% av den totala hopphöjden. Detta bör alltså beaktas vid tester 

där en kontaktmatta av denna typ används.  (García-López, Morante, Ogueta-Alday & 

Rodríguez-Marroyo 2013) 

 

Det gick inte att garantera att alla hopp blev exakt likadana även om testpersonerna ombads 

att använda en specifik teknik. Som testledare var det mycket svårt att säkerställa att alla 

testpersoner gjorde alla hopp likadana. Detta gjorde att reliabiliteten på hoppen sänktes. Vid 

ett upphopp används i huvudsak följande muskelgrupper; gluteus maximus, hamstrings, 

quadriceps femoris och triceps surae. Utav den anledningen stretchades just dessa 

muskelgrupper. Stretchingövningarna som valdes stretchade de avsedda muskelgrupperna, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Morante%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22744294
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Morante%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22744294
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rodr%C3%ADguez-Marroyo%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22744294
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vilket gav hög validitet på stretchingen. Däremot var det svårt att se till så att alla stretchade 

lika ”hårt”, vilket gjorde att reliabiliteten på interventionen sänktes. 

 

I lokalen där testerna utfördes var det ofta folk i rörelse, andra tester genomfördes och musik 

spelades. Även om testerna ägde rum i ett eget bås kan detta ha påverkat testpersonernas 

resultat och reliabiliteten sjönk. 

2.5 Etiska överväganden 

Inför testperioden fick alla försökspersoner i samband med en enkät skriva på ett dokument 

som informerade om att deltagandet skedde på egen risk och att försöksledarna inte hade 

något ansvar utifall något oförväntat skulle inträffa (Bilaga 3). Alla försökspersoner blev både 

skriftligt och muntligt informerade om att deltagandet i studien var frivilligt och att de hade 

möjlighet att avbryta när de ville utan förklaring. De upplystes även om att de under 

sammanställningen av resultaten skulle förbli anonyma. För att undvika att försökspersonerna 

skadade sig under testerna lades en uppvärmning till innan hoppen och stretchingen. Att 

landningen i hoppet utfördes med relativt raka ben innebar en förhöjd skaderisk för 

testpersonerna. Information om detta gick ut till testpersonerna innan testperioden påbörjades. 
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3. Resultat 

3.1 Pilotstudie 

Det framkom under pilotstudien att stretchingövningen för Triceps sure inte var optimal för 

ändamålet eftersom testpersonen inte upplevde att muskeln stretchades. 

3.2 Allmänna resultat 

I studien testades totalt 12 kvinnor med en medelålder på 22,7 år. Kvinnorna var fysiskt 

aktiva. De vanligaste träningsformerna hos deltagarna var löpning, promenader och 

styrketräning. Medelvärdet på BMI var 23,9 (medellängd 169 cm, medelvikt 68,2 kg). Alla 

testpersoner var vid testtillfällena friska och skadefria. Resultaten för varje testperson 

redovisas i tabell 1. 

 

 Tabell 1 – Individuella resultat hopp. 

Tabellen visar individuella resultat i hopphöjd före och efter respektiver intervention. 

3.3 Vilken akut påverkan har statisk stretching på hopphöjd? 

Medelhöjden på hoppen efter den statiska stretchingen var 21,83 cm. Medelhöjden på 

efterhoppen vid kontrolltillfället var 22,58 cm. Det innebar en förändring av medelvärdet med 

0,75 cm (3,3 %) efter den statiska stretchingen (p=0,169).  

 

Medelhöjden på hoppen innan den statiska stretchingen var 23,08 cm. Jämfördes det med de 

hoppen som gjordes efter den statiska stretchingen gav det en signifikant minskning på 1,25 

  Före Efter Före Efter Före Efter 

Testperson  

statisk 
stretching 
(cm) 

statisk 
stretching 
(cm) 

dynamisk 
stretching  
(cm) 

dynamisk 
stretching  
(cm) 

Kontroll 
 (cm) 

Kontroll 
(cm) 

1 24 23 23 22 23 23 

2 14 13 15 14 13 12 

3 23 22 23 23 24 24 

4 25 24 25 24 26 25 

5 19 17 21 16 19 17 

6 23 20 22 21 22 20 

7 28 27 25 29 28 27 

8 31 28 33 36 33 33 

9 22 20 21 21 21 22 

10 26 26 25 24 25 25 

11 22 24 23 25 24 23 

12 20 18 19 18 19 20 
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cm (5,4 %) (p =0,009). En översikt av resultaten efter den statiska stretchingen redovisas i 

tabell 2. 

 

Tabell 2 – Resultat statisk stretching 

  Medelvärde (cm) Min (cm) Max (cm) Standarddiversion (± 1 SD) 

Statisk förhopp 23,08 14,00 31,00 4,38 

Statisk efterhopp 21,83 13,00 28,00 4,43 

Kontroll efterhopp 22,58 12,00 33,00 5,21 
Tabellen visar medelvärde, minsta värde, maximala värde och standarddiversion. Mellan statiskt förhopp och 

statiskt efterhopp fanns en signifikant sänkning av hopphöjden (p=0,009). Mellan statiskt förhopp och kontroll 

efterhopp fanns ingen signifikant skillnad. 

3.4 Vilken akut påverkan har dynamisk stretching på hopphöjd? 

Medelhöjden för hoppen efter den dynamiska stretchingen var 22,75 cm. Medelhöjden på 

efterhoppen vid kontrolltillfället var 22,58 cm. Det innebar en förändring av medelvärdet med 

0,17 cm (0,7 %) (p=0,740) efter den dynamiska stretchingen. 

 

Medelhöjden på hoppen före den dynamiska stretchingen var 22,92 cm. Jämfördes det med 

efterhoppen vid det dynamiska testtillfället (22,75 cm) gav det en förändring av medelvärdet 

med 0,17cm (0,7 %) (p=0,809). En översikt av resultaten efter den dynamiska stretchingen 

redovisas i tabell 3. 

Tabell 3 – Resultat dynamisk stretching 

  Medelvärde (cm) Min (cm) Max (cm) Standarddiversion (± 1 SD) 

Dynamisk förhopp 22,92 15,00 33,00 4,27 

Dynamisk 
efterhopp 

22,75 14,00 36,00 5,83 

Kontroll efterhopp 22,58 12,00 33,00 5,21 
Tabellen visar medelvärde, minsta värde, maximala värde och standarddiversion. Inga signifikanta resultat 

påvisades. 

 

3.5 Vilka skillnader i prestation finns när det gäller den akuta 

effekten efter statisk och dynamisk stretching? 

Medelhöjden på hoppen efter den statiska stretchingen var 21,83 cm. Medelhöjden på hoppen 

efter den dynamiska stretchingen var 22,75 cm. Detta gav en förändring av medelvärdet med 

0,92 cm (4%) (p=0,231). De individuella skillnaderna före och efter respektive stretching 

redovisas i figur 1. 
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Figur 1 - Skillnaden mellan för- och efterhopp efter statisk respektive dynamisk stretching. 
De positiva staplarna visar en höjning av hopphöjden från förhopp till efterhopp vid respektive testtillfälle. De 

negativa staplarna visar en minskning av hopphöjd från förhopp till efterhopp vid respektive tillfälle. Vid 

utebliven stapel fanns ingen skillnad. P1 = person 1, P2 = person 2 osv.  
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4. Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur hopphöjd påverkades av statisk och dynamisk 

stretching. En stor del av tidigare forskning har visat på en signifikant sänkning av hopphöjd 

efter statisk stretching. Vilka effekter som den dynamiska stretchingen generellt sett har visat 

är fortfarande oklart då resultaten har varierat. Resultaten i denna studie tyder på samma sak 

då de visar en signifikant sänkning av hopphöjden direkt efter statisk stretching. Ingen 

skillnad sågs i hopphöjd efter dynamisk stretching. 

 

Robbins & Scheuermann (2008), Carvalho et al. (2012) och Hough, Ross och Howatson 

(2009) har tidigare visat i sina studier att hopphöjden sänkts efter statisk stretching. De 

resultat som framkom i denna studie styrker detta då den akuta effekten efter den statiska 

stretchingen innebar en signifikant sänkning av hopphöjden med 5,4 %. Anledningen till 

denna akuta sänkning skulle kunna vara att muskeln blivit så pass sträckt att den deformerats 

plastiskt, dvs. att muskeln inte drar ihop sig till utgångsläget igen (McGinnis 2005, s. 234-

235). Fowles, Sale och Mac Dougal (2000, s. 1184-1186) förklarar det bland annat genom att 

muskeln förlorar kraft efter statisk stretching, vilket i det här fallet leder till sänkt hopphöjd. 

Orsaken till sänkningen skulle också, som beskrivits i tidigare studier, kunna bero på 

neuromuskulära faktorer (Fowles, Sale & Mac Dougal 2000, s. 1184-1186). 

 

Den tidigare forskning som finns om dynamisk stretching är relativt oklar och visar både 

förbättringar och oförändrade resultat (Hough, Ross och Howatson 2009; Carvalho et al. 

2012; Wallmann, Mercer & Landers 2008). Resultaten i denna studie gav inga nya perspektiv 

på hur den dynamiska stretchingen påverkade hopphöjden. Resultaten var varierande från 

person till person och visade höjning, sänkning och oförändrad hopphöjd. Dock sågs en 

tendens till förbättring av hopphöjden efter jämfört med innan den dynamiska stretchingen för 

dem som hoppade över 25 cm på kontrollhoppet. Däremot gav inte detta några signifikanta 

resultat, vilket troligen berodde på att denna grupp (över 25 cm på kontrollhopp) var för liten.  

 

Skillnaden mellan hoppen efter den statiska interventionen och den dynamiska var inte 

signifikant. Detta kan ses som uppseendeväckande eftersom en signifikant skillnad här varit 

ett genomgående resultat från tidigare forskning. Granskas medelvärdena av hopphöjd efter 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Scheuermann%20BW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18438240
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den dynamiska respektive statiska stretchingen ses en förändring. Denna var dock inte 

tillräckligt stor för att vara signifikant. Tydligast var förändringen för de som hoppade över 25 

cm på kontrollhoppet vilket visas i tabell 1 och figur 1. Eftersom denna grupp var liten blev 

resultatet inte heller här signifikant.  

 

Den här studien visar att en total stretchingtid på två minuter ger signifikanta resultat efter 

statisk stretching. Robbins & Scheuermanns (2008) studie visar att en total stretchingtid på en 

och en halv minut ger signifikanta resultat efter statisk stretching. Resultaten i denna studie 

överensstämmer med Robbins & Scheuermanns då deras resultat pekade mot större 

signifikans ju längre tid stretchingen pågick. Dock finns det andra studier som fått 

signifikanta resultat med en kortare stretchingtid. (Hough, Ross och Howartson 2009; 

Carvalho et al. 2012; Morrin & Redding 2013). I och med detta är det fortfarande oklart 

vilken tid av statisk stretching som ger en signifikant akut påverkan på hopphöjden. 

4.2 Metoddiskussion  

Eftersom det under pilotstudien framkom att stretchingövningen för Triceps sure inte var 

optimal var ett ökat rörelseomfång nödvändigt att nå. Detta kunde göras genom att antingen 

flytta det bakre benet ännu längre bak alternativt att höja upp den främre delen av den bakre 

foten. Då det var lättare att genomföra övningen med god teknik för det senare av de två 

alternativen valdes att lägga en planka under testpersonens framfot för att öka 

rörelseomfånget i fotleden och därmed kunna nå en större stretchade effekt. 

 

Anledningarna till att vissa resultat inte stämmer överens med tidigare forskning kan till viss 

del bero på en rad felkällor som kan ha påverkat resultatet.  

 

Studien valdes att genomföras med en kontaktmatta som mätinstrument. Rätt teknik krävdes 

för att hopphöjden inte skulle bli missvisande. Eftersom mattan mätte tid i luften kunde den 

manipuleras om hopptekniken inte var korrekt. För det första skulle landningen på mattan ske 

med så raka ben som möjligt. Detta kunde kännas onaturligt och innebar även en förhöjd 

skaderisk då hoppet inte dämpades lika mycket som vid ett vanligt hopp. De som avgjorde om 

hoppet var godkänt var testledarna. De avgjorde om benen var tillräckligt raka och om den 

övriga hopptekniken var korrekt. Här kom den mänskliga faktorn in i bilden vilket försvårade 

standardiseringen av testerna. Hoppet skulle utföras utan någon eftergift i direkt anslutning till 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Scheuermann%20BW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18438240
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Scheuermann%20BW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18438240
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hoppet. Även det kunde vara svårt att se då i princip alla testpersoner tenderade till att vilja ge 

efter lite extra innan varje hopp. Att händerna hela tiden var placerade på höfterna var ett 

exempel på ett kriterium som var lättare att bedöma.  

 

Mattan visade endast hopphöjden i hela centimeter vilket blev en felkälla eftersom många av 

hoppen endast skiljde sig åt med någon centimeter. Det gjorde att två hopp som i verkligheten 

skiljde sig med knappt två centimeter kunde ha en skillnad på en cm på pappret. För att 

undvika detta fel hade istället den exakta tiden på hoppet kunnat antecknas. Med hjälp av 

tidigare nämnd formel kunde den exakta höjden i efterhand räknats ut.  

 

Det har i en studie påvisats att denna typ av hoppmatta hade en felmarginal på sex procent 

vilket även måste tas i beaktande vid avläsning av resultaten i denna studie (García-López et 

al. 2013). För att säkerställa att mattan visade rätt hopphöjd hade även andra mätinstrument 

kunnat användas som komplement för att validera hoppmattan. 

 

Restriktioner till testpersoner, såsom hur mycket och när de fick träna och äta, gavs. Eftersom 

testpersonerna inte övervakades under testperioden kunde det inte säkerställas att de följde 

restriktionerna. Detta kan ha påverkat resultaten då en person t.ex. kan ha fått ett sämre 

resultat om den valt att träna eller äta nära inpå testet. Detta problem var svårt att undvika då 

testpersonernas normala levnadssätt ville bibehållas för att sedan kunna applicera resultatet på 

verkligheten.  

 

Eftersom testpersonerna under testperioden även hade andra aktiviteter i sin vardag var det 

svårt att utföra testerna vid samma tidpunkt varje dag för varje person. Det eftersträvades i 

största möjliga mån, men var inte möjligt för alla testdeltagare. Detta kan ha påverkat 

resultaten då samma person kanske presterar olika beroende när på dagen prestationen utförs. 

 

Testtillfällena i studien skulle utföras med ett till fyra dygn mellan varje tillfälle. Av praktiska 

skäl kunde inte detta genomföras för samtliga testpersoner. Två av de totalt tolv 

testpersonerna avvek från dessa tidsrestriktioner vilket kan ha påverkat resultatet. Dock i 

ytterst liten utsträckning. Eventuellt kunde resultat som uppenbart avvek från resten av 

värdena ha uteslutits, eftersom gruppen redan var liten gjordes inte detta. 
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En av de viktigaste faktorerna i en studie av detta slag är att ha en så homogen grupp 

testpersoner som möjligt. Till denna studie sattes kriterier för testpersonerna för att 

åstadkomma just detta. Även om alla testpersoner var aktiva var aktivitetsnivån och 

hoppvanan varierande bland testpersonerna, både beroende på dagsform och idrottsbakgrund. 

För att lösa detta problem i framtida studier kan testerna utföras på ett lag inom en specifik 

idrott, med fördel en hoppspecifik idrott. Då säkerställs även att de tränar ungefär lika mycket 

och samma saker. Ett träningstillfälle innan testillfällena där testpersonerna fick öva 

hoppteknik skulle eventuellt kunna läggas in. Detta för att undvika att inlärning påverkar 

själva testresultaten. 

4.3 Framtida forskning 

I framtiden skulle det vara intressant att undersöka andra effekter av statisk och dynamisk 

stretching. Uppnås till exempel samma rörelseomfång efter båda typer av stretching? Är 

effekten endast akut eller långvarig och skiljer den sig mellan statisk och dynamisk 

stretching? Kan man med dynamisk stretching uppnå de positiva och undvika de negativa 

effekterna som statisk stretching ger? 

4.4 Slutsats 

Resultaten i studien visade en signifikant sänkning av hopphöjden direkt efter den statiska 

stretchinginterventionen. Direkt efter den dynamiska stretchinginterventionen visades ingen 

signifikant förändring av hopphöjden. Skillnaden i hopphöjd mellan de två interventionerna 

vad gäller den akuta effekten var inte signifikant. Resultaten visade att statisk stretching med 

en total tid på två minuter inte bör utföras innan en maximal hopprestation. Att stretcha 

dynamiskt hade ingen påverkan på hopprestationen. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

 

Syftet med studien är att undersöka hur stretching i olika former akut påverkar hopphöjd. 

 

- Vilken akut påverkan har statisk stretching på hopphöjd? 

- Vilken akut påverkan har dynamisk stretching på hopphöjd? 

- Vilka skillnader i hopprestation finns när det gäller den akuta effekten efter statisk och 

dynamisk stretching? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
Stretching, vertical jump,  performance, muscle performance, flexibility, acute effect, 

vertical jump, strenght, validy contact mat, static, dynamic, stretch, spänst 

 

 

Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog & PubMed 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
PubMed: Stretching vertical jump performance, Stretching muscle performance, Stertching 

flexibility, Stretching acute effect vertical jump, Stretching acute effect strength, Validy 

contact mat, Static dynamic stretch 

GIH:s Bibliotekskatalog: Stretching, Spänst 

 

Kommentarer 
Sökningarna gjordes mest på PubMed. Det förelåg inga stora problem att hitta relevanta 

artiklar. Litteraturlistor från relevanta artiklar användes till viss del för att hitta vidare 

information.   
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Bilaga 2 

Enkät 
 

Namn: 
Ålder:  
Telefonnummer: 
E-post: 
 
Härmed samtycker jag till att mina uppgifter från enkät och tester får användas anonymt för 
sammanställning: 
 
Datum: ______________  Namnteckning: _______________________________________ 
 
 
1. Vilket alternativ överensstämmer bäst med dig som person? 
(GIH’s Hälsoenkät) 

□ Jag rör mig så att jag blir svettig och andfådd varje dag eller nästan varje dag  

□ Jag rör mig så att jag blir svettig och andfådd flera gånger i veckan 

□ Jag rör mig en hel del och blir svettig och andfådd någon gång ibland 

□ Jag rör mig en hel del men aldrig så att jag blir andfådd och svettig 

□ Jag rör mig ganska lite 

 

2. Hur många dagar per vecka är du vanligtvis fysiskt aktivt minst 30 minuter sammanlagt 
tid? (minst snabb promenadtakt) 
(GIH’s Hälsoenkät) 

□ 6-7 dagar/vecka □ 4-5 dagar/vecka □ 2-3 dagar/vecka □ 1 dag/vecka □ 0 dag/vecka 

 

3.  Hur många dagar per vecka motionerar du vanligtvis? 

□ 6-7 dagar/vecka □ 4-5 dagar/vecka □ 2-3 dagar/vecka □ 1 dag/vecka □ 0 dag/vecka 

 

4. Om du motionerar, vad gör du? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

5. Känner du dig för tillfället fullt frisk? 
(GIH’s Hälsoenkät) 

□ Ja □ Nej 

Om Nej, varför: _______________________________________________________ 
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6. Är du för tillfället skadefri? 

□ Ja □ Nej 

Om Nej, varför inte: ___________________________________________________ 
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Bilaga 3 

 

Hej, 

Vi tycker att det är jättekul att du vill ställa upp i vår studie där vi har som syfte att undersöka 

hur stretching i olika former påverkar hopphöjd. Testerna kommer att genomföras under 

vecka 11-13. Här nedan följer lite information om hur undersökningen kommer att gå till: 

Studien kommer att bestå av tre testtillfällen som kommer ta cirka 30 minuter per tillfälle. 

Varje tillfälle kommer att inledas med vägning och mätning.  

 

Därefter kommer du att utföra en fem minuters uppvärmning på cykel. Efter detta kommer du 

sedan få göra tre vertikala hopp på en elektronisk kontaktmatta. Det högsta hoppet registreras 

som ett ”före”- resultat.  

 

Direkt efter dessa hopp kommer en av tre stretching-rutiner att genomföras; statisk stretching, 

dynamisk stretching och kontroll.  Vilken ordning du kommer att få genomföra dem i 

kommer att lottas. 

 

Den statiska stretchingen utförs i fyra set där positionerna hålls i 30 sekunder för varje 

muskel. De muskler som kommer att stretchas är rumpa, baksida lår, framsida lår och vader. 

 

 

Den dynamiska stretchingen kommer att utföras med samma övningar som den statiska. 

Istället för att positionerna hålls i 30 sekunder kommer det ske i en gungande rörelse, fram 
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och tillbaka mellan två lägen. Från ett läge där muskeln befinner sig i ett osträckt läge till ett 

läge då du försöker förlänga muskeln mer än föregående repetition. Gungningen kommer att 

utföras i 1:1 sekunders cykler under 30 sekunder och innebär alltså 15 ”förlängningslägen”.  

Under ett av de tre tillfällena kommer ingen stretching att genomföras, utan det kommer vara 

ett så kallat kontrolltillfälle. 

 

När stretchingen/gången är avklarad kommer du att få vila i fem minuter innan tre nya 

vertikalhopp genomförs på samma sätt som vid första hopptillfället. Det högsta hoppet 

registreras här som ett ”efter”-värde. 

 

Det vertikala hoppet som kommer att användas är ett så kallat ”Squat jump”. Du kommer att 

få ställa dig på plattan med raka ben, fötterna placerade axelbrett i sär och tårna pekande rakt 

framåt (a). Du kommer sedan långsamt få böja i knälederna tills du når en vinkel på 100° (b). 

I denna position kommer du sedan stå stilla i två sekunder innan du gör ett explosivt hopp rakt 

upp så högt som möjligt. Landningen ska sedan ske på så raka ben som möjligt. Händerna ska 

under hela hoppet hållas fixerade på höfterna. 

a)   b)  

Mellan varje testtillfälle bör det vara minst ett och max fyra dygn. I största möjliga mån vill vi 

att alla tre testerna sker under samma tid på dygnet. Vi ser gärna att du undviker hård fysisk 

träning mindre än ett dygn innan varje testtillfälle. Dessutom är det viktigt att du en timme 

innan testet undviker rökning, snus, kaffe, te och mat. Kom ombytt i kläder som du har lätt att 

röra dig i. 

 

Vi vill också upplysa om att deltagandet i studien är frivilligt och att du när som helst har 

möjlighet att avbryta utan att behöva förklara varför. I sammanställningen av resultaten 

kommer alla vara anonyma och den enskilde individen kan aldrig identifieras. 
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All denna information kommer även att tas upp vid testtillfällena, men tveka inte att höra av 

dig om det är något du undrar över. 

 

Vänligen medtag detta dokument underskrivet senast till det första testtillfället.  

 

Vänliga hälsningar 

Regina Tornberg och Anna Gustafson 

 

Härmed har jag tagit del av informationen ovan.  Vid olycksfall som drabbar student i 

utbildningssituation gäller försäkring tecknad hos Kammarkollegiet. Vid olycksfall som 

drabbar testperson som tillhör idrottsförening ansluten till specialidrottsförbund i 

Riksidrottsförbundet gäller försäkring i försäkringsbolaget Folksam. Andra testpersoner som 

ej är berörda av försäkringen ovan deltager i test på egen risk.  

Datum: ______________           Underskrift: _____________________________________ 

 

 


